ZÁPIS
z 1. zasedání Studentské rady Univerzity Pardubice
konaného dne 9. ledna 2017
Přítomní členové SRUPa: Bartošová Kateřina, Blanař Vít, Dobeš Ondřej, Hájek Roman,
Hermann Petr, Janů Vojtěch, Jelínek Petr, Kroupa Jan, Kuba Ondřej, Pátková Anna, Podlesný
Jan, Porwisz Vojtěch, Rajtrová Helena, Samšeňáková Eva, Skácelová Anna, Smolová
Barbora, Šanda Martin, Šimon Pavel, Vajrauch Pavel, Vávra Michael, Vnenk Petr.
Omluveni: Antonová Barbora, Cicák Filip, Dubnová Lada, Haupt Lukáš, Hrabovský Jan,
Kučera Tomáš, Mužíková Michaela, Novák Petr, Samšeňáková Eva, Sommerauerová Dana,
Svoboda Tomáš, Valový Jiří.
Program zasedání:
1. Zahájení.
2. Schválení programu zasedání.
3. Představení nových členů.
4. Seznámení s činností SRUPa.
5. Volba předsednictva SRUPa.
6. Různé.
7. Závěr.
Na začátku zasedání bylo přítomno dvacet členů SRUPa s volebním hlasem a jeden člen SRUPa
s poradním hlasem.
1. Zahájení.
Předsedkyně SRUPa Helena Rajtrová přivítala přítomné členy a představila program zasedání,
který členové SRUPa obdrželi již v pozvánce. Navrhla změnu programu, ve které se třetím
bodem stalo představení nových členů (původně čtvrtý bod), a čtvrtým bodem seznámení
s činností SRUPa (původně třetí bod). Předtím než členové SRUPa hlasovali o programu
zasedání, proběhlo hlasování o skrutátorech. Na místa skrutátorů kandidoval Martin Šanda a
Petr Hermann.
Členové SRUPa schválili Martina Šandu a Petra Hermanna skrutátory následujícím
počtem hlasů:
18 – 0 – 2 (pro – proti – zdrželi se)
2. Schválení programu zasedání.
Členové SRUPa hlasovali o programu schůze se změnami uvedenými v prvním bodě. Program
byl přijat následujícím počtem hlasů:
20 – 0 – 0.
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3. Představení nových členů
Všichni přítomní členové SRUPa se představili – uvedli úroveň studia, fakultu, z které pochází,
senát, ve kterém působí, a případně své předchozí působení v SRUPa.
4. Seznámení s činností SRUPa.
Jan Kroupa podrobně seznámil nové členy s činností SRUPa, její organizační strukturou a
akcemi, které SRUPa pořádá.
5. Volba předsednictva SRUPa
Členové SRUPa zvolili volební komisi skládající se z Martina Šandy, Petra Hermanna a Jana
Kroupy následujícím počtem hlasů:
17 – 0 – 3 (pro – proti – zdrželi se)
Martin Šanda seznámil členy SRUPa s volebním řádem SRUPa.
Členové volební komise se dotázali každého člena s volebním hlasem, zda chce kandidovat na
předsedu SRUPa. Jedinou kandidátkou byla současná předsedkyně SRUPa Helena Rajtrová.
Helena Rajtrová byla zvolena předsedkyní SRUPa následujícím počtem hlasů:
19 – 0 – 1 (pro – proti – zdržel se)
Členové volební komise se dotázali každého člena SRUPa s volebním hlasem, zda chce
kandidovat na místopředsedu SRUPa pro organizaci a řízení studijních záležitostí. Jediným
kandidátem byl Ondřej Dobeš.
Ondřej Dobeš byl zvolen místopředsedou pro organizaci a řízení studijních záležitosti SRUPa
následujícím počtem hlasů.
18 – 1 – 1. (pro – proti – zdržel se)
Členové volební komise se dotázali každého člena SRUPa s volebním hlasem, zda chce
kandidovat na místopředsedu SRUPa pro propagaci a rozvoj. Na tento post kandidoval Vojtěch
Porwisz, Petr Jelínek, Pavel Šimon a Kateřina Bartošová. Po krátkém představení a
zodpovězení dotazů proběhlo první kolo volby s následujícím výsledkem:
Vojtěch Porwisz – 8 hlasů,
Petr Jelínek – 1 hlas,
Pavel Šimon – 2 hlasy,
Kateřina Bartošová – 8 hlasů,
zdržel se – 1 hlas.
Do druhého kola postoupil Vojtěch Porwisz a Kateřina Bartošová.
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V druhém kole byl místopředsedou SRUPa pro propagaci a rozvoj zvolen Vojtěch Porwisz s 12
hlasy, Kateřina Bartošová získala 8 hlasů.

6. Různé
a) Jan Kroupa navrhl koordinaci senátorů AS UPa ve věci zvolení studentského
senátora do předsednictva AS UPa. Současná předsedkyně Helene Rajtrová
doporučila na tuto pozici Martina Šandu, který má dlouholeté zkušenosti jak
v SRUPa, jejímž byl dlouholetým předsedou, tak v předsednictvu AS UPa.
K tomuto doporučení se přidal též bývalý předseda SRUPa Michael Vávra. Martin
Šanda podotkl, že by tento post rád zastával i vzhledem k postavení SRUPa na UPa.
Členové SRUPa hlasovali o následujícím usnesení: Studentská rada Univerzity
Pardubice doporučuje Martina Šandu jako kandidáta na člena předsednictva AS
UPa za komoru studentů.
Usnesení bylo přijato následujícím počtem hlasů:
19 – 0 – 1 (pro – proti – zdrželi se)
b) Petr Vnenk apeloval na senátory všech akademických senátů UPa, aby prosadili
zveřejňování zápisů AS na veřejné části webu. Po kratší diskuzi se členové SRUPa
shodli, že budou v této věci koordinovat svojí činnost a otevřou toto téma po
prostudování příslušných materiálů na dalším zasedání SRUPa.
c) Michael Vávra informoval členy SRUPa o žádosti Jany Polehny o schválení
organizování akce s křesťanskou tématikou na půdě UPa. Členové SRUPa se shodli
na pozvání Jany Polehny na příští zasedání SRUPa a prodiskutování zmiňované
akce s žadatelkou.
d) Petr Jelínek se dotázal členů SRUPa na budoucnost Café Sauna nacházející se
v kampusu univerzity. Odpovědi se chopil Jan Kroupa, podle jehož informací by
v tomto objektu měl vzniknout dětský koutek.
e) Vojtěch Porwisz upozornil na problémy spojené s prezentací UPa a jejích fakult na
veletrhu Gaudeamus. Členové SRUPa o těchto problémech krátce diskutovali a
doporučili je řešit ve spolupráci s oddělením propagace UPa.
7. Závěr.
Předsedkyně se rozloučila a pozvala všechny členy SRUPa na neformální setkání.

Vojtěch Janů
t.č. tajemník SRUPa
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Martin Šanda
t.č. člen SRUPa
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